
ईसापच्या 
नीतिकथा 



     ईसापच्या नीतिकथा अडीच हजार 
वर्ाांपवूी लिहहल्या गेल्या. 
िेव्हापासनू अनेक वेगवेगळ्या रुपाांि 
या कथा आपल्यासमोर आिेल्या 
आहेि. सॉके्रटीसने स्वि: याांिीि 
काही कथाांवर कवविा रचल्या. 
आजसदु्धा चचत्रकार या कथाांना 
नवनव्या चचत्राांनी सजवि असिाि.     

ईसापच्या 
नीतिकथा 



लसांहाचे कािड ेपाांघरिेिे गाढव 

  एका गाढवािा कुठुनसे लसांहाच ेकािड े
सापडिे. त्यान ि ेअांगावर पाांघरिे. मग 
गाढव िोकाांना घाबरवि फिरू िागिे. 

  त्यािा बघनू सगळे भीिीने 
पळू िागिे. त्याांना वाटिे की 
िो लसांहच आहे.   



    काही काळान ेगाढव स्वि:िा 
लसांहच समजू िागिे. त्याने गजजना 
करण्यासाठी िोंड उघडिे.  

  पण त्याच्या 
िोंडून िक्त रेकणेच 
तनघािे.  

 

“अच्छा! ि ूगाढव आहेस िर! 
कोल्हा म्हणािा. “ि ूमिा मरू्ज 
बनवि होिास! बरां झािां ि ू
आपिां िोंड उघडिांस.“  

 िोकाांकडून आदर लमळण्यासाठी 
कधीकधी आपिे िोंड बांद ठेवणे हहिाच े

असि.े 



स्नान करणारा मुिगा 

  एक मिुगा नदीि स्नान करि होिा. 
अचानक िो र्ोि पाण्याि गेिा आणण 
बडूु िागिा.  

   त्या मिुाने मदिीसाठी मारिेल्या हाका एका 
माणसान ेऐकल्या. िो माणूस नदीकाठावर आिा 
आणण तनष्काळजीपणाबद्दि मिुाची र्रडपट्टी काढू 
िागिा. “अहो, मिा आधी वाचवा. मग काय िी 
माझी र्रडपट्टी काढा,” मिुगा बोििा.    

सांकटाि मदि करा, सल्िा देऊ नका. 



कुत्रा आणण त्याचे प्रतिबबांब 

  एका कुत्र्यािा त्याच्या आवडीच ेहाडुक 
लमळाि.े िो ि ेघरी नेऊ िागिा.  

  पिूावरून जाि असिाना 
कुत्र्यािा पाण्याि आपिे प्रतिबबांब 
हदसिे.  

  कुत्र्यािा वाटिे, पाण्यािल्या 
कुत्र्याकड ेआपल्यापेक्षा मोठे 
हाडुक आहे.  



     त्याने पाण्यािल्या कुत्र्याकड ेअसिेल्या 
हाडकावर झडप घाििी. पण यादरम्यान 
त्याच्या स्वि:च्या हािाि असिेिे हाडुक 
पाण्याि पडिे.  

  आिा कुत्र्याकड ेएकही हाडुक नव्हि.े 
कारण पाण्यािीि हाडुक म्हणजे िक्त 
प्रतिबबांब होि ेव हािािीि र्रे हाडुक 
पाण्याि बडुािे.  

प्रतिबबांबािा पकडण्याचा प्रयत्न कराि िर र्री 
वस्ि ूगमवाि.  



कोल्हा आणण कावळा 

  एक कावळा झाडाच्या िाांदीवर बसिा 
होिा. त्याच्या चोचीमध्ये चीजचा िुकडा 
होिा.   

झाडार्ािी असिेल्या 
कोल्यािा चीजचा 
िुकडा हवा होिा. 
त्यासाठी त्यान े 
एक यकु्ती केिी.  

     “अहाहा! फकिी सुांदर आहे हा 
पक्षी!” कावळ्यािा ऐकू जाईि 
एवढ्या मोठ्या आवाजाि कोल्हा 
म्हणािा, “या सुांदर पक्ष्याचा 
आवाजसदु्धा फकिी सरेुर् असेि. 
मिा त्याचां गाणां ऐकायिा 
लमळािां िर काय बहार येईि!” 



     मरू्ज कावळ्याने 
गाणे म्हणण्यासाठी 
िोंड उघडिे. पण 
त्याच्या िोंडून बाहेर 
आिे, “काव!” आणण 
चीजचा िुकडा!  

     कोल्याने चीज 
र्ािर्ाि म्हटिे, “कावळे 
महाशय, िुमच्याकड े
आवाज िर आहे पण बदु्धी 
नाही.” 

र्ुशामिीिा भिु ूनका. 



कोल्हा आणण द्राक्ष े

    एका भकेुल्या कोल्यािा वेिीवर 
िटकणारा रसाळ द्राक्षाांचा घड 
हदसिा.  

  त्याने द्राके्ष िोडण्याचा र्पू 
प्रयत्न केिा. पण द्राके्ष त्याच्या 
हािािा िागिी नाहीि.  



    शवेटी कोल्यािा द्राके्ष 
र्ाण्याची इच्छा सोडून द्यावी 
िागिी.  

  आपिी तनराशा िपवण्यासाठी 
कोल्हा म्हणािा, “ही द्राक्ष ेआांबट 
हदसिायि. मिा नकोि िी.” 

आपल्यािा हव ेिे लमळािे नाही 
की त्याची इच्छा नाही, असे 

दार्वणे. 



इिराांपेक्षा जास्ि महत्तव 

डास आणण बिै 

  एक डास एका बिैाच्या लशांगावर जाऊन 
बसिा. तिथे त्याने बराच वळे आराम 
केिा.  

  शवेटी डास पनु्हा उडून जाण्यासाठी सज्ज 
झािा. िो बिैािा म्हणािा, “माि कर. मिा 
आिा जायिा हवां.” 

   “मग जा की,” बिै म्हणािा, “िू आिास 
िेव्हा मिा काही कळिां नाही. ि ूगेिास िरी 
मिा िुझी उणीव भासणार नाही.” 

आपण कधीकधी स्वि:िा इिराांच्या 
िुिनेि उगाचच जास्ि महत्त्व देिो.   



हांस आणण सोन्याचे अांडे 

  एक मनषु्य आणण त्याची पत्नी र्ूप भाग्यवान होिे. 
त्याांच्याकड ेसोन्याच ेअांड ेदेणारी एक हांसीण होिी.  

   पण या दाांपत्यािा र्ूप झटपट श्रीमांि 
व्हायच ेहोिे. हांसीण हदवसािा िक्त एकच 
अांड ेदेिे, हे त्याांना परेुसे वाटि नव्हि.े 



      त्याांना वाटिे की हांसीणीच्या पोटाि सोन्याची र्पू 
अांडी असिीि. मग त्याांनी हांसीणीिा मारून तिच्या 
पोटािीि सगळी अांडी एकदम लमळवायच ेठरविे. पण 
हांसीणीच ेपोट िाडल्यावर त्याांना अांडी लमळािी नाहीि. ही 
हांसीण इिर सामान्य हांसीणीसारर्ीच तनघािी.   

  रात्रीच्या जेवणाि त्याांनी िी हांसीण 
भाजून र्ाल्िी. आपल्या हव्यासापोटी 
त्याांनी सगळे काही गमाविे.  

आहे त्याि समाधान माना.  



गवळण आणण तिची बादिी 

   गवळण आपल्या डोक्यावर दधुाची बादिी 
घेऊन जाि होिी. या दधुाच ेकायकाय करायच,े 
याची िी हदवास्वप्ने पाहू िागिी.    

“मी हे दधू 
घसुळून िोणी 
काढेन. िोणी 
ववकून काही 
अांडी ववकि 
घेईन,” िी म्हण ू
िागिी.  

“िवकरच िी अांडी उबनू 
आम्हािा र्ूप कोंबड्या     
            लमळिीि



“मी कोंबड्या ववकून 
छानसे कपड ेववकि घेईन. 
सगळी मिेु माझ ेसुांदर 
कपड ेबघनू माझ्यासोबि 
नाच करायिा पढेु येिीि. 
पण मी त्याांना नकार 
देईन आणण माझी मान 
अशी हिवेन.” 

असे म्हणून तिने आपिी मान जोराि हिविी.  

कोंबड्या अांड्यािून बाहेर 
येण्याआधीच त्याांच ेकाय करायच ेहे 

ठरव ूनका.   



बैि आणण बेडूक 

   काही बडेकाांनी एका बिैािा पाहहिे.  

“िो फकिी मोठा आहे!” एक म्हणािा.  

  “मी प्रयत्न केिा िर 
त्याच्यापेक्षाही मोठा होऊ 
शकिो,” दसुरा दीघज 
श्वास घेि म्हणािा, 
“बघ, मी बिैापके्षा मोठा 
हदसिो की नाही?” 

  “अजजबाि नाही,“ त्याचा 
लमत्र म्हणािा. बढाया 
मारणाऱ्या बडेकाने आणर्ी 
र्ोि व दीघज श्वास घेििा.  

  “बिै याच्यापेक्षाही मोठा होिा,” 
त्याचा लमत्र म्हणािा.  



  मग बढाईर्ोर 
बेडूक श्वास 
आिमध्ये ओढून 
ओढून मोठा होि 
गेिा.  

  “बिै यापेक्षाही मोठा होिा,” 

त्याचा लमत्र पनु्हा म्हणािा.  

  

  हे ऐकिाच बडेकाने 
एक प्रदीघज श्वास आि 
घेििा. पण िो िुटिा. 

बढाया मारणाऱ्या िोकाांच ेवपिळ 
आज फकां वा उद्या उघड ेपडि.े  

 



मेंढपाळ मिुगा आणण िाांडगा 

  एकदा एका मेंढपाळ मिुाने जवळच्या 
गावािीि िोकाांची चषे्टा करण्याच ेठरविे. िो 
मोठमोठ्याने ओरडू िागिा: 

  मेंढ्याांना िाांडग्यापासनू वाचवण्यासाठी 
िोक धाविपळि आिे. पण त्याांना तिथ े
िाांडगा हदसिाच नाही. 

  िोक कसे मरू्ज बनिे, असे समजून मेंढपाळ 
मिुािा मजा वाटिी. मग त्याने हीच चषे्टा 
त्यानांिर अनेकदा केिी.  

 



     मग एक हदवस िाांडगा र्रांच आिा. मेंढपाळ मिुगा 
शक्य तििक्या मोठ्या आवाजाि ओरडू िागिा, 
“िाांडगा! िाांडगा!”  पण िोक या आवाजािा एवढे 
सराविे होिे की कोणीही त्याकड ेिक्ष हदिे नाही.  

  िाांडग्याने मेंढ्याांच ेिेच 
केिे जे िो नेहमी करिो.  

थापाड्याने सत्य साांचगििे िरी कुणी 
त्याच्यावर ववश्वास ठेवि नाही. 



शहरी उां दीर आणण ग्रामीण उांदीर 

  एक शहरी उां दीर गावाि 
राहाणाऱ्या उां दराकड ेगेिा. 
गावािीि उां दराची जीवनशिैी 
अगदी साधी होिी. “ि ूिक्त 
हेच अन्न र्ािोस?” शहरी 
उां दरान ेववचारिे, “मी शहराि 
राजासारर्ा राहािो. ि ू
माझ्याकड ेयेऊन का राहाि 
नाहीस?” 

 

  म्हणून मग शहरी उां दीर 
शहराि परििा िेव्हा 
गावािीि उां दीरही 
त्याच्यासोबि गेिा. 
गावािीि उां दराने त्याच्या 
सांपणूज आयषु्याि असे 
लमष्ठान्न  पाहहिे  
नव्हि.े   



  पण दर वळेी अन्नािा िोंड िाविाच 
कुणीिरी तिथे येि असे. त्यामळेु उां दराांना 
तिथनू धमू ठोकावी िागि असे.    

   “मी गावाि परििो,” गावािीि उां दीर 
म्हणािा, “गावाि भिे लमष्ठान्न नसेि, पण मी 
शाांिपणे र्ाऊ िरी शकिो.” 

समाधानाि र्ायिा लमळणारी 
भाकर अस्वस्थििे र्ायिा 

लमळणाऱ्या लमष्ठान्नापके्षा बरी. 



िाांडगा आणण हांस 

  एका िाांडग्याच्या गळ्याि एक 
हाडुक अडकिे. त्याने हाडुक बाहेर 
काढण्यासाठी हांसािा बक्षीस 
देण्याच ेवचन हदिे.  

  हांसान ेआपिी मान िाांडग्याच्या 
िोंडाि सरकविी आणण आपल्या 
िाांबिचक चोचीने हाडुक सहजपणे 
बाहेर काढिे.   



  पण हांसान ेबक्षीस मागिाच 
िाांडग्याने दाि ववचकि 
म्हटिे: 

  “ि ूिुझी मान एका िाांडग्याच्या 
िोंडाि घाििीस आणण िरीही ि ू
जजवांि राहहिास. यापके्षा मोठे 
बक्षीस काय अस ूशकि?े” 

दषु्टाांशी व्यवहार करिाना आपिे डोके सिामि 
राहहिे िर बहेिर!  



मेंढीच्या वेर्ाि िाांडगा 

  एका िाांडग्याने मेंढीच ेकािड ेअांगावर 
घािि.े यामळेु मेंढ्याांच्या कळपाि 
सहजपणे लशरून िो मेंढ्याांची लशकार करू 
शकणार होिा.   

  मेंढ्या गविाळ कुरणाि चरि होत्या 
िेव्हा िाांडगा त्याांच्याि लमसळिा.  

  मेंढीच्या वेर्ािीि िाांडग्याने 
मेंढपाळािा चाांगिेच चकविे.  



  सांध्याकाळी मेंढपाळाने सवज मेंढ्याांसोबि 
िाांडग्यािाही कुां पणाि बांद केिे.  
  “आज रात्री मिा चाांगिां पोटभर जेवण 
लमळेि,” िाांडगा स्वि:शीच म्हणािा. 
िेवढ्याि पढुच्या हदवशी माांस पाहहजे, 
म्हणून मेंढपाळ तिथे आिा. 

  मेंढपाळाने चकूुन िाांडग्यािा मेंढी 
समजून जागेवरच कापिे.  

सांकटाचा शोध घेऊ नका. दसुऱ्या कुणाचिेरी 
सांकट िुमच्या वाट्यािा येईि.  

समाप्त 


